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Educació per a la ciutadania, avalada 
 
El Suprem dicta que no es pot aplicar l’objecció de consciència a la polèmica 
assignatura. El PP i algunes associacions asseguren que recorreran contra la decisió i 
que arribaran, si fa falta, a Estrasburg 
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No es pot aplicar l’objecció de consciència a l’assignatura d’educació per a la 
ciutadania. Aquesta és la decisió acordada ahir pel ple de la Sala Tercera Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Suprem que, per 22 vots a favor i 7 en contra, n’ha rebutjat 
l’objecció de consciència al·legant que no es lesionen drets fonamentals dels pares. La 
sentència correspon als recursos presentats per pares asturians als quals el Tribunal 
Superior de Justícia d’aquesta comunitat denegà el dret d’objecció de consciència per a 
l’assignatura d’educació per a la ciutadania i els drets Humans (EpC), segons 
informaren fonts de l’Alt Tribunal, que especifica que els decrets, referents a l’Educació 
Secundària, no lesionen cap dret fonamental a l’educació religiosa dels seus fills. 
 
El problema són ara els alumnes que durant aquest curs no han anat a classe d’EpC i, en 
aquest sentit, la ministra d’Educació, Mercedes Cabrera, demanà als pares que portin els 
seus fills a classe perquè puguin recuperar "el temps perdut". "Si no hi cap l’objecció, hi 
ha l’obligació d’anar a classe", conclogué la ministra. Després de dos dies de 
deliberacions sobre la possibilitat dels alumnes de nou cursar l’assignatura d’EpC, el 
Suprem emeté un comunicat en el qual assenyala: "El ple de la Sala ha arribat a la 
conclusió que, en els casos presentats, no és possible el dret d’objecció de consciència i 
així mateix ha establert que els decrets examinats, ambdós referents a l’Educació 
Secundària, per si mateixos no arriben a lesionar el dret fonamental dels pares perquè 
els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves 
pròpies conviccions". 
 
El Suprem també hagué d’afrontar el recurs elevat per la Junta andalusa, que s’oposava 
a la decisió dels magistrats del TSJ d’aquesta comunitat, que es pronunciaren a favor 
d’uns pares als quals autoritzaren l’objecció per permetre que el seu fill quedàs exempt 
de ser avaluat. El TSJA al·legava que els continguts que fixa el Govern "vulneren el dret 
dels pares d’educar els seus fills en la formació religiosa o moral d’acord amb les seves 
pròpies conviccions". Però la resolució no ha convençut els objectors, i diverses 
associacions, inclòs l’Institut de Política Familiar a les Balears, han anunciat que 
recorreran contra la sentència del Suprem i que la mobilització dels pares és 
"imparable" en aquest sentit. "Estam convençuts que els pares defensen els seus drets 
fonamentals i, per tant, continuarem lluitant fins que no siguin reconeguts", afirma en 
un comunicat l’organització balear, que assegura que anirà al Tribunal Constitucional i, 
si fos necessari, al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. 
 
En la mateixa línia es manifestà el Partit Popular, que estudiarà "si la decisió pot ser 
objecte d’un recurs" i assegurà que no s’aturarà de "donar batalla política" contra 
l’"adoctrinament dels nostres fills" i la "retallada de llibertats a les aules dels col·legis" 
que suposa aquesta assignatura, en paraules del diputat Alfonso Alonso. La presidenta 
de la comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, però, assegurà que "acata i respecta" la 



resolució i que donarà indicacions als centres educatius perquè actuïn d’acord la 
sentència. 
 
El portaveu parlamentari del PSOE, José Antonio Alonso, confià que el PP demani 
disculpes per la seva campanya "innoble" contra l’assignatura i instà a corregir "els seus 
desmesurats excessos verbals" contra una matèria que qualifiquen d"’adoctrinament i 
atac contra la llibertat d’expressió". La Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de 
les Illes Balears expressà la seva satisfacció per la sentència. Per la seva banda, el 
diputat d’ERC Joan Tardà espera que, després de la sentència, el PP "caigui del cavall", 
abandoni les seves "ànsies de hooligan" i s’adoni que "no tot és vàlid". 


